
 

 

1) (Enem 2012) O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos, passa o dia repousando, geralmente 

em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se 

locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada gestação, gera um único filhote. A cria é 

deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar alimento. As fêmeas 

adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem 

sempre diversas pretendentes à disposição para namorar!  

Ciência Hoje das Crianças, ano 19, n.º 174, nov. 2006 (adaptado).  

Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu: 

(a) hábitat.     (b) biótopo.    (c) nível trófico. 

(d) nicho ecológico.    (e) potencial biótico. 

 

2) (Enem 2011) Os personagens da figura estão representando uma situação hipotética de cadeia alimentar. 

 

Suponha que, em cena anterior à apresentada, o homem tenha se 

alimentado de frutas e grãos que conseguiu coletar. Considere a 

hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem-sucedido e, 

posteriormente, servir de alimento aos abutres. Tigre e abutres 

ocuparão, respectivamente, os níveis tróficos de: 

(a) produtor e consumidor primário.  

(b) consumidor primário e consumidor secundário.  

(c) consumidor secundário e consumidor terciário.  

(d) consumidor terciário e produtor. 

(e) consumidor secundário e consumidor primário. 

 

 

3) Considere a cadeia alimentar constituída às margens de uma lagoa pelos seres representados na figura a seguir. 

Referindo-se a cada elemento, quando for o caso, por meio da 

numeração indicada na figura, identifique:  

a) o nível trófico de cada elemento.  

b) os níveis tróficos nos quais se encontram, respectivamente, 

o maior e o menor grau de energia. Justifique.  

c) quem são os indivíduos representados, porém não numera-

dos no esquema. 

 

 

4) (FUVEST) O diagrama a seguir é uma pirâmide de energia. 

 

a) O que representa a largura de cada nível do diagrama?  

b) Por que a largura de um nível não pode ser maior que a do nível abaixo 

dele? 
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5) (UNESP) Observe o esquema adiante, que especifica uma teia alimentar 

e os seres que dela participam.  

 

a) Que elemento pertence a mais de um nível trófico na teia apresentada?  

b) Qual é o papel desempenhado pela planta nesta teia? 

 

 

 

 

6) Explique por que, de um modo geral, as cadeias alimentares não apresentam um número elevado de níveis tróficos. 

 

7) (CESGRANRIO) Com os elementos, preá, capim, cobra e, acrescentando, fungos e bactérias do solo, observe com 

atenção o diagrama a seguir. Não descuidando da direção das setas e da sequência numérica, indique a alternativa 

correta na sucessão de eventos. 

(a) I - Produtor, II - decompositor, III - consumidor primário, IV – 

consumidor secundário.  

(b) I - Produtor, II- consumidor secundário, III - decompositor, IV – 

consumidor primário.  

(c) I - Produtor, II- consumidor primário, III - consumidor 

secundário, IV - decompositor.  

(d) I - Decompositor, II - consumidor primário, III – consumidor 

secundário, IV - produtor.  

(e) I - Decompositor, II - produtor, III - consumidor primário, IV – 

consumidor secundário. 

 
8) (Unirio 2004) As pirâmides ecológicas podem ser de números, de biomassa ou de energia. Observando as 

pirâmides simplificadas representadas abaixo, podemos concluir que: 

 

(a) as três formas podem representar qualquer tipo de 

pirâmide, dependendo apenas das populações consideradas.  

(b) somente a pirâmide I pode ser de energia porque levando 

em conta o tempo, sua forma não pode se apresentar 

invertida.  

(c) a pirâmide II não pode ser de biomassa porque ocorre grande perda na transferência de um nível trófico para outro.  

(d) a pirâmide III poderia ser uma pirâmide de números cujos níveis tróficos seriam grama / zebras / carrapatos.  

(e) o nível trófico correspondente aos produtores é representado pelo retângulo de maior área, em quaisquer das três 

pirâmides. 

 


